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Obre’t sèsam! JA TENIM NOVA
PORTA D’ENTRADA!
Index:

O almenys, això sembla: a la fi, el districte
s’ha pronunciat favorablement i s’han
compromès
amb
aquesta petició de
l’escola. En el Consell
Escolar del passat 3
de maig es va informar oficialment que
al juliol vinent està
previst començar les
obres per habilitar
l’accés
per
l’esplanada del C/
Garriga i Roca. Segons el calendari
previst, el setembre
del curs 2000-2001
ja podrem entrar per
la nova porta, i suposem que també podrem sortir pel mateix lloc. Tant si es
compleixen les previsions com si es retarden (esperem que
no, però ja sabem el
que sol passar), ens
podem
felicitar

d’aquesta
notícia,
que suposa per a
l’APA i per a l’escola
en general una fita
encoratjadora: després de molts mesos
de posar-hi el coll,

d’insistir-hi i de posar-nos
pesats,
aquest resultat favorable ens hauria
d’estimular a ser
igual de tossuts en
altres aspectes de
l’escola que requereixen millora.
Si tot va com ha

d’anar, a partir del
curs vinent no haurem de bufar més
per anar a buscar els
nostres fills. Pot haver-hi qui pensi que
és una llàstima, perquè d’aquesta manera es deixa de fer un
exercici molt saludable. En qualsevol
cas, la nova porta
d’entrada no és incompatible
amb
apuntar-se amb un
gimnàs o, si es vol
estalviar, amb pujar
la muntanya una,
dues, o les vegades
que un cregui necessàries abans d’anar a
recollir els/les nens/
nenes.
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Breus:
• S’anula la sortida de
pares prevista per al dia
21 de maig per problemes de calendari.
• El Casal de setembre es
farà del 4 al 14 de setembre.
• El concurs de dibuix
s’anulat per manca de
temps
• Propera reunió de
l’APA: 22 de maig
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Calendari d’activitats fins a final de curs
A continuació us exposem
totes les activitats en què
l’APA hi està implicada
d’alguna manera i que tindran lloc fins a final de curs:
•

•

•
•

19 i 26 de maig i 2 de
juny: Torneig d'escacs interescolar a l’escola Arc
Iris a les 18,00
26 de maig:
- Entrega de premis
dels Jocs Florals 19992000 a les 17,00
- Darrer dia d’inscripció
del casal d’estiu
30 de maig: Reunió preparatòria de colònies a
les 17,00 hores
3 de juny:
- Torneig de bàsquet i
exhibició de les activitats de l’escola
d’esports a partir de
les 9,00
- Exhibició d’escacs
(activitat extraescolar)

•

a partir de les 10,00
- Exhibició de kàrate a
Can Oliva
Setmana del 5 al 9 de
juny: Repartiment de berenars i del regal als alumnes inscrits en activitats
extraescolars

•
•
•
•
•

•
•

7 de juny: Classe oberta
d’expressió corporal
17,30
16 de juny: Festa de final
de curs a les 19,00 h
26 de juny al 2 de juliol:
Colònies educació primària
29 de juny al 2 de juliol:
Colònies educació infantil
26 de juny al 28 de juliol:
Casal d’estiu

5 de juny: Classe oberta
de kàrate a l’escola a les...
6 de juny: Classe oberta
de l’activitat extraescolar
d’anglès (P4 i P5) a les
17,00

Nou Format de les Fulles del Parc
Com haureu pogut comprovar, en les passades “Fulles
del Parc” (març, número 14)
s’ha fet un canvi de disseny.
Els que ens encarreguem de
la redacció vam pensar que
potser l’anterior format era
una mica massa seriós (tenia
un cert aire de D.O.G. o de
B.O.E. i, encara que la nostra
és una escola pública, potser
no cal prendre-s’ho tan al
peu de la lletra) i hem cregut
que un aire més informal no

aniria gens malament a les
“Fulles” i les faria més atractives. Segurament molts de
vosaltres haureu pogut observar també alguns errors
que se’ns van escapar. Com que som
principiants
en
aquest nou sistema,
d’alguna
manera
aquests són les equivocacions que s’han
de fer per pagar la
novatada, i que desapareixe-

ran a mida que dominem el
programa. D’altra banda, acceptem tots els comentaris i
suggeriments que ens vulgueu fer, i també (molt especialment i una
vegada més) esc r i t s
d e
col·laboracions
vostres.

Nº

15

PÁGINA 3

Consell Escolar del 3 de maig
En el passat Consell Escolar
es van tractar els següents
punts:
• Valoració del procés de
matriculació: es va destacar que hi va haver molta
assistència a la jornada
de portes obertes del dissabte 4 de març. Això es
tindrà en compte per a
l’any que ve.
• Festa de pares: s’intentarà
tornar-la a fer el dissabte,
com fa dos o tres anys
• BTV:
la
valoració
d’aquesta activitat, realitzada durant el mes de
març, va ser molt positiva.

•

•

Es va notificar de manera
oficial que el mes de juny
tindria lloc la renovació
dels membres de l’equip
directiu del Consell, i que
al mes de novembre vinent se celebrarien eleccions per a la renovació
parcial del Consell Escolar
(pares).
Aprovació del calendari
escolar per al curs 20002001. Cal dir, també, que
la jornada continuada es
farà del 15/9/2000 al
22/9/2000 i de l’11/6/
2001 al 22/6/2001. Els 2
dies de lliure disposició

del centre seran el divendres 13/10/2000 i el dilluns 30/6/2001.
•
-

-

-

Obres de l’escola:
Aprovació, per part de
l’ajuntament, de la realització de la nova porta
(vegeu article de portada)
L’adequació del mobiliari
de P4 (el més antic de
l’escola i el que necessita
una renovació més urgent)
La reforma dels lavabos
dels parvularis ha quedat
pendent per al curs que
ve (curs 2000-2001)

Campanya Condis

MOSTRA D’ENTITATS DEL
DISTRICTE

Acabada la campanya
“Ordenatas per al cole” organitzat per aquesta cadena de
supermercats, en la qual
l’escola ha participat, hem
aconseguit vals per a adquirir una impressora i dos jocs
d’ordinador (“Pingu” i “El
mundo de las mates”). Agraïm a tothom que hi hagi participat la seva col·laboració.

El cap de setmana del 26 al
28 de maig se celebra a la
Plaça de la Clota (popularment coneguda com a “Plaça
dels Mistos”), la Mostra
d’Entitats del districte HortaGuinardó. La Coordinadora
d’AMPAS del districte hi ha
instal·lat un estand per a exposar la defensa i reivindicació de l’escola pública. Us
convidem a visitar-lo.

Jurat dels Jocs Florals
Els
membres
del Jurat dels
propers
Jocs
Florals
de
l’escola (vegeu
calendari
d’activitats) són

la Lourdes Vellvé i la Isabel
Lloret per part dels membres
de l’escola. Per part dels pares són l’Encarna Conde
(2on) i en Rodrigo Rivera (P4
i 1er).
Agraïm a tots la seva

col.laboració desinteressada i
els hi dessitgem bona feina...
doncs n’hi ha.... (La participació ha estat molt elevada).
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Monitors de les activitats Extraescolars
Aquest curs ha estat especialment desafortunat pel que fa
a les activitats extraescolars:
sobretot, hem tingut moltes
baixes de monitors, que sovint s’han produït de manera
sobtada i que s’han avisat
amb molt poc temps
d’antelació i, en alguns casos, sense avís previ. La Junta
de l’APA ha intentat subsanar el millor que ha pogut
aquestes baixes.
Sembla que darrerament
s’està produïnt en el sector

de les empreses de serveis
per a les escoles una més
gran mobilitat laboral que ha

acabat per afectar-nos. De
cara a l’any que ve, a la vista
d’aquesta situació és possible
que calgui replantejar-se alguns
aspectes
de
l’organització de les activitats
extraescoals.

Visita trimestral al menjador
El passat dijous dia 4 de
tors de més que l’escola ha
maig es va fer la visita trimesaconseguit per a aquest sertral de pares al menjador. Es
vei. En segon lloc, els pares
va notar una millora considevisitants també van constatar
rable: en primer
una millora
lloc, en l’ordre i “Els pares visitants van constatar una
en el menen el bon funcijar, tant pel
onament
del millora considerable en el servei de
que fa a
menjador”
menjador, gràciquantitat
es als dos moni(suficient) i

qualitat. El menú d’aquest
dia va ser: 1er plat: sopa de
carabassó. 2on plat: pit d’au
arrebossat amb ½ amanida.
Postre: platan.

LLIBRES PER A EL SALVADOR
L’ONG INTI, que du a terme
tasques solidàries en aquest
país, impulsa des de Catalunya una iniciativa a la ciutat
de Quezaltepeque. Aquesta
localitat, que té una població
d’unes 10 000 persones, disposa d’un local cedit pel govern per a construir-hi una
biblioteca, però es troben
amb moltes dificultats per a
“omplir” aquest local amb

llibres. En cas de que no puguin aconseguir el nombre
de llibres suficients, el local tornarà a mans del
govern, que el
destinarà a altres
usos. Properament
us
anunciarem
una recollida de
llibres en castellà. Sobretot

fan falta llibres de consulta
( diccionaris, enciclopèdies,etc.).

